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Referência: Pregão Eletrônico – PE 003/2014 - Prestação de serviços especializados de 
limpeza, conservação e higienização. 

Assunto: Esclarecimento de Pretenso Licitante ao Edital e as respectivas respostas. 

De: 18 de março de 2014 

1) Os Pisos salariais da CCT , tanto para os serventes, encarregado e copeiras, (Sindicato das Empresa 
de Asseio e Conservação do RJ) e Auxiliar de Manutenção Predial (SINDUSCON-RJ) estão com vigência 
até 28/02/2014. Perguntamos: 

a) Para elaboração da proposta, qual é a referência salarial para cada posto?  

Resposta: A cargo da empresa Contratada. Solicitamos observar o Anexo X – Planilha de Orçamento 
Estimado. 

b) O Valor anual estimado continuará R$1.370.778,75 (hum milhão, trezentos e setenta mil, setecentos e 
setenta e oito reais e setenta e cinco centavos)?  

Resposta: SIM. Entendemos que as empresas que participaram da pesquisa de preços, visando basilar a 
estimativa desse certame, já tenham previsto os possíveis reajustes advindos. 

2) Para que possamos fazer a cotação da nossa proposta de Preço, essas questões abordadas a seguir 
são de suma importância; 

a – Devemos cotar para algumas das categorias periculosidade, insalubridade, adicional noturno, hora 
extra, plano de saúde e odontológico? Qual percentual ou valor? 

Resposta: Esta atribuição fica a cargo da Contratada. 

b - A vistoria é obrigatória ou facultativa? 

Resposta: De acordo com o subitem 2.3 do Edital, a vistoria é facultativa. 

c – A convenção coletiva de 2014 ainda não foi homologada, após a Homologação da nova convenção 
coletiva da categoria profissional de Limpeza 2014 a empresa terá direito á REAJUSTE? 

Resposta: Não. De acordo com o item 15.8 e seus subitens do Edital, a Contratada terá o direito após 
decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo que, a 
Empresa deverá prever a variação do índice de reajuste referente ao dissídio coletivo de trabalho no 
momento da apresentação da proposta. 

d – É Obrigatória a entrega da PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS que consta em 
anexo ao Edital, ou cada empresa devera confeccionar a sua? 

Resposta: É obrigatória a entrega do Anexo VIII - Planilha de Custos e Formação de Preços. No entanto, o 
licitante poderá fazer adaptações necessárias na mesma, desde que observado o subitem 20.6.1 do 
Edital. 
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e – No item 3.4.1.4 Termo de referencia consta a seguinte redação  - Quaisquer outros materiais / 
equipamentos necessários à perfeita realização do objeto contratado deverão ser fornecidos pela 
Contratada sem ônus para o Contratante. Consta também uma relação de materiais sem quantidades 
utilizadas mensais, por favor, para que possa manter o principio da igualdade informar a quantidade 
mensal que cada unidade utiliza para que possamos confeccionar nossos preços, uma vez que se essa 
relação com quantidades não for fornecida estará beneficiando a empresa que presta os serviços 
atualmente. 

Resposta: Seguem abaixo as quantidades médias mensais dos materiais descritos no subitem 3.4.1.4 do 
TR: 

a) Vassouras de pelo e de piaçava; 07 unidades a cada 02 (dois) meses. 

b) Rodos; 07 unidades a cada 02 (dois) meses. 

c) Panos de limpeza de chão e flanelas; 50 (cinquenta) unidades mensais. 

d) Enceradeiras e aspiradores de pó profissionais; 06 (seis) equipamentos (enceradeiras) e 03 (três) 
aspiradores de pó, permanentes. 

e) Desinfetantes; 10 unidades de recipientes com 05 (cinco) litros, mensais. 

f) Sabão líquido; 10 unidades de recipientes com 05 (cinco) litros, mensais. 

g) Produtos para polir metais; temporariamente não estamos utilizando. 

h) Lustra móveis; 30 (trinta) unidades de recipientes com 500 (quinhentos) ml, mensais. 

i) Produto para limpeza de vidros; 30 (trinta) unidades de recipientes com 500 (quinhentos) ml, 
mensais. 

j) Sacos para lixo, resistentes e compatíveis com o tamanho das lixeiras, para acondicionamento e 
transporte do lixo reciclável e não reciclável; 07 (sete) pacotes mensais das capacidades de 100 LT, 
200 LT e 40 LT. 

k) Álcool (liquido e gel); 36 (trinta e seis) unidades de 500 ml, mensal. 

l) Aromatizante de ambientes; 24 ( vinte e quatro) frascos de 500 ml, mensal. 

m) Suportes para assento sanitário descartável; 20 suportes fixos, sendo necessária a substituição 
quanto houver quebra do material. 

n) Suporte para papel toalha; 40 suportes fixos, sendo necessário a substituição quanto houver 
quebra do material. 

o) Saboneteiras; 40 suportes fixos, sendo necessário a substituição quanto houver quebra do 
material.  

f – No item 3.5 do termo de referencia constam os - MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, 
CUSTEADOS PELO CONTRATANTE, esse material só será fornecido e pago quando solicitado, nosso 
entendimento esta correto? 

Resposta: Sim, o seu entendimento está correto. 
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3) Qual empresa presta os serviços atualmente?  

Resposta: A atual prestadora dos serviços é a COLAREZ AQUINO MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. 

4) No item 3.4 do Termo de referência consta a relação de materiais e equipamentos a serem fornecidos, 
solicitamos informar a quantidade dos mesmos. 

Resposta: Seguem abaixo as quantidades médias mensais dos materiais descritos no subitem 3.4.1.4 do 
TR: 

a) Vassouras de pelo e de piaçava; 07 unidades a cada 02 (dois) meses. 

b) Rodos; 07 unidades a cada 02 (dois) meses. 

c) Panos de limpeza de chão e flanelas; 50 (cinquenta ) unidades mensais. 

d) Enceradeiras e aspiradores de pó profissionais; 06 (seis) equipamentos (enceradeiras) e 03 (três) 
aspiradores de pó, permanentes. 

e) Desinfetantes; 10 unidades de recipientes com 05 (cinco) litros, mensais. 

f) Sabão líquido; 10 unidades de recipientes com 05 (cinco) litros, mensais. 

g) Produtos para polir metais; temporariamente não estamos utilizando. 

h) Lustra móveis; 30 (trinta) unidades de recipientes com 500 (quinhentos) ml, mensais. 

i) Produto para limpeza de vidros; 30 (trinta) unidades de recipientes com 500 (quinhentos) ml, 
mensais.  

j) Sacos para lixo, resistentes e compatíveis com o tamanho das lixeiras, para acondicionamento e 
transporte do lixo reciclável e não reciclável; 07 (sete) pacotes mensais das capacidades de 100 LT, 
200 LT e 40 LT. 

k) Álcool (liquido e gel); 36 (trinta e seis) unidades de 500 ml, mensal. 

l) Aromatizante de ambientes; 24 ( vinte e quatro) frascos de 500 ml, mensal. 

m) Suportes para assento sanitário descartável; 20 suportes fixos, sendo necessária a substituição 
quanto houver quebra do material. 

n) Suporte para papel toalha; 40 suportes fixos, sendo necessário a substituição quanto houver 
quebra do material. 

o) Saboneteiras; 40 suportes fixos, sendo necessário a substituição quanto houver quebra do 
material.  

5) Qual Convenção Coletiva deverá ser utilizada para a função de Auxiliar de manutenção Predial? 

Resposta: Categoria dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação. 

Em, 18 de março de 2014. 
 
Eliana Rodrigues d´Almeida 
       Presidente da CDL 
         Matr. 293.802-5 


